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 המינים לשני מכוון אך זכר בלשון התרגום הקריאה נוחיות למען :הערה
 .שווה במידה

. הנח את אחד המסמרים מול הקהל שלך . מקם את הבסיס והמסמרים על שולחן1
 בחור של הבסיס. 

על השולחן. קח מסמר נוסף והשכב אותו מעל  והנח אותו. כעת קח מסמר אחד 2
צוי בחלק העליון, כנגד המוט של המסמר המסמר הראשון בזוית ישרה, כאשר ראשו מ

הפעם בכיוון באותו אופן אך  המסמר הראשוןמסמר נוסף והנח אותו מעל  חהראשון. ק
, עד ף מסמרים, כאשר כל אחד ממוקם בכיוון הנגדי לקודמויהוסהמשך למנוגד. 

 .(מסמרים מעל המסמר הראשון שמונהאמורים להיות לך )שיוותר מסמר אחד: 

הפוך ביחס בכיוון . החזק במסמר האחרון מעל המסמר הראשון, וודא כי הוא ממוקם 3
ראשון. הנמך אותו בזהירות, כך שינוח מעל ראשי המסמרים האחרים וילכוד מסמר הל

 את הראשים במקומם. 

כל את בזהירות הרם ו ךאחוז בקצוות של שני המסמרים בין אצבעותיך ואגודליכעת . 4
מונח על ראש יהיה ך אותם כך שהאמצע של המסמרים התחתונים המסמרים יחד. הנמ

המתן למחיאות  המסמרים ישארו מאוזנים!. שחרר את אחיזתך באיטיות. הזקוףהמסמר 
 הכפיים מהקהל שלך!

 כיצד זה פועל?

מרכז כוח כבידה. במסמר בודד, מרכז הכבידה מצוי נקודה הקרויה לכל חפץ יש 
נופל( אם מרכז כוח הכבידה שלו חפץ נשאר מאוזן )אינו הדרך, בדיוק באמצע.  במחצית

התייחסו לכל המסמרים המאוזנים כחפץ אחד ויחיד. נמצא לאחר נקודת המשען שלו. 
וא בשל המסמרים המוטים כלפי מטה בשני הצדדים, מרכז הכובד של חפץ זה ה

למעשה מתחת לחלקו העליון של המסמר הזקוף המאונך. זה מייצב את המסמרים וכך 
 הם מאוזנים היטב. 

 וטענות שאלות

 ,אם יש לך טענות או שאלות .אנו מעריכים אותך כלקוח וסיפוקך ממוצר זה חשוב לנו
  .קשר אנא אל תהסס ליצור איתנו ,או אם מצאת חלק מערכה זו חסר או פגום
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 5לילידים מעל גיל 

. 3מכיל חלקים קטנים, אינו מתאים לילדים מתחת לגיל . אזהרה: סכנת חנק

מומלצת השגחת מבוגר. יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש. עקבו אחר ההוראות ושמרו 
 אותן לעיון נוסף בעתיד.

http://www.facebook.com/liakid

